
I. Необходими документи за записване на ученици в ЧПГЧО "Езиков 

свят" от 8 до 12 клас 

1. Договор за обучение 

2. Заявление от родител 

3. Заявление от ученик 

4. Декларация от родител на основание чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД 

5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни 

6. Анкетна карта 

7. Заявление за изучаване на I-ви и II-ри чужд език 

8. Заявление за изучаване на допълнителен (трети) чужд език 

II. За 10 клас 

1. Заявление за профилирана подготовка в 11 и 12 клас 

2. Заявление за промяна на оценка след завършен 10 клас 

3. Заявление за явяване на НВО 

III. За 12 клас 

1. Заявление за изпит за промяна на оценка след завършен 12 клас 

2. Заявление за втори държавен зрелостен изпит 

IV. За всички ученици 

1. Заявление за самостоятелна форма на обучение 

2. Заявление до класен ръководител за отсъствията 

3. Заявление за оформяне на годишна оценка по учебен предмет 

4. Справка за успеха през учебната година 

V. За ученици със СОП 

1. Уведомление по реда на чл.54, ал.1, т.3 от Наредба за приобщаващо 

образование 

2. Карта за оценка на индивидуалните потребности на ученика със СОП 

3. Заявление за осигурена работа с ресурсен учител и допълнителна 

подкрепа за личностното развитие на ученика 

4. Заявление за обследване на ученик със СОП 

5. Декларация за съгласие за обработване и предоставяне на лични данни 

за ученици със СОП 

6. План за подкрепа 

VI. За учителите 

1. Заявление за възлагане на лекторски часове 



2. Доклад за преструктуриране на учебното съдържание по тематичното 

разпределение за учебната година 

3. График за контролна и класна работа 

4. Протокол от проведена контролна дейност 

5. Декларация за лекторски часове 

6. Граждански договор 

7. Служебна бележка за проведен начален инструктаж по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана 

8. Доклад за промени във връзка с обявените дни за неучебни 

VII. За родителите 

1. Заявление за отсъствие на ученика по ЗПУО 

2. Декларация на основание чл.71, ал.5 от Наредба No 9 от 19.08.2016 

година 

3. Декларация за участие на ученика в организирани от училището 

мероприятия 

4. Декларация за информирано съгласие за обявяване публично на 

резултати на учениците от олимпиади, състезание или други 

мероприятия 

5. Уведомително писмо за забавено плащане на годишна такса 

6. Споразумение за разсрочено плащане на годишната такса 

7. Декларация за съгласувано съгласие в участие в иновативни проекти, 

програми и др. 

 


